
  مهدي قاسمي 
ــا  ــالت ي ــاره ي معظ ــتن درب نوش
ــنات جامعه عكاسي مستند و  محس
ــت و هم  ــري هم كار دشواريس خب
ــه در اين  ــان كافي ك ــد زم نيازمن
مقال نمي گنجد چرا كه اين جامعه 
پرتالطم در هر دو سوي خود سابقه 

طوالني دارد.
ــري در ذات خود  ــكاس خب يك ع
قائم به فرد است كه اين مولفه هم 

حسن اوست و هم نقص.
ــه توانايي ها   ــن از آن جهت ك حس
نگاه فردي عكاس تقويت مي شود 
و او با استفاده از اين موقعيت نگاه 
ــي جهان بيني خود را  ــن و حت تيزبي
نيز در عكس هايش به مثابه آينه اي 
ــرد و نقص به  مقابل جامعه مي گي
ــه انجام  ــه تمايلش ب ــن دليل ك اي

فعاليت هاي گروهي كم مي شود. 
با نگاهي گذرا به گذشته ي چندساله 
ــي خبري در ايران به راحتي  عكاس
ــه هيچ گروهي  مي توان پي برد ك
ــوان يك گروه  ــان به عن از عكاس
ــه، چهارسال  ــجم بيش از س منس

دوام نياورده است.
جشنواره عكس دوربين.نت با همت 
ــه سال به  جوانان عكاس در اين س

رشد قابل توجهي رسيده است. 
ــتگي اين جوانان  پيگيري و همبس
قابل تقدير است، هرچند كه بخش 
ــص اعضاي  ــابقه مخت ــي مس اصل
دوربين.نت است اما باز هم پيگيري 
ــان  يك گروه براي اعتالي خودش
ــت تا قدر اين حركت  هم كافي اس
را بدانيم. چرا كه به حركت گروهي 

جاني تازه  بخشيده اند.

يادداشت روز
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حسن سربخشيان در دومين كارگاه آموزشي دوربين.نت ؛

نداشتن مطالعه از معضالت عكاسي

نشريه روزانه سومين دوره جشنواره عكس خبري دوربين . نت
شماره سوم - دوشنبه 20 آبان ماه 1387 - رايگان

شكل گيري
اسكارعكس خبري

در ايران

والدت باسعادت هشتمين اختر تابناك واليت
امام رضا(ع) خجسته باد



ادامه از صفحه قبل

ــنجي از عكاسان براي انتخاب  بخش نظرس
ــال، خود حركت  عكاس خبري برگزيده س
ــت. چرا كه به نظر حقير  ــيار مهمي اس بس
اگر نظرسنجي كامل و درست صورت گيرد 
ــكل گرفته  ــي خبري ايران ش اسكارعكاس
ــراي انتخاب  ــان ب ــت و اگر همه عكاس اس
ــارغ از رفاقت بودن ها و همكار  صحيح و ف
بودن ها و ... دست به دست هم دهند، تداوم 
ــت جنب و جوش موثر و مثبتي را  اين حرك
ــر  ــري و علل خصوص قش ــي خب در عكاس

جوان آن به وجود مي آورد. 
- در نظر گرفتن چشم اندازي براي سال هاي 

آينده جشنواره
- تقويت سايت دوربين.نت به جهت اين كه 
ــراي ديدن آثار  ــايت مرجع ب حداقل يك س

خوب اعضاي آن باشد. 
ــي و معلومات عمومي  - ارتقا دانش عكاس
ــناخت كامل ابزار و درك صحيح از  براي ش

فضايي كه در آن فعاليت مي كنيم.
ــت كه با نهايت احترام  اين سه مواردي اس
ــتر  ــتان جهت تامل بيش ــم به دوس مي توان

يادآوري كنم.
ــته نباشيد  به همه بچه هاي دوربين.نت خس
عرض مي كنم و اميدوارم نسل هاي گذشته و 
اساتيد امروز عكاسي كه شايد خيلي از آن ها 
ــتان را هم به سردي پاسخ  ــالم اين دوس س
مي دهند دست ياري خود را به اين نمايندگان 
ــي خبري داده و با تجربه  نسل جديد عكاس

خود نوجويي هاي آنان را هدايت كنند.

يادداشت روز

نشريه روزانه سومين
جشنواره عكس خبري
دوربين . نت

كارگاه آموزشي
حسن سربخشيان

نقطه ي عطفي در عكاسي خبري ايران به وجود 
آورده است. بعد از آن در دوران جنگ، باز هم 
با يك جهش بزرگ در عكاسي خبري روبرو 
بوديم و باالخره دوره ي آخر، دوران عكاسي با 
دوربين ديجيتال است.  به جرأت مي توان گفت 
با ورود دوربين هاي ديجيتال، رشد و شكوفايي 
شاهد  خبري  عكاسي  حوزه  در  را  چشمگيري 
هستيم. چرا كه صنعت ديجيتال باعث شده تا 
از طريق اينترنت در كوتاه ترين زمان عكس ها 
را به تمام دنيا مخابره كرد و اين امتيار بزرگي 
عكاسي  معتقدم  من  اما  مي شود.  محسوب 
خبري در ايران نيازمند آموزش بيشتري است، 
تا افراد بيشتري با شيوه ي اصولي كار در اين 

حوزه آشنا شوند.
برگزاري  هدف  مهمترين  نظر شما  به    

جشنواره عكس خبري چيست؟

بزرگ  گردهمايي  نوعي  به  جشنواره  اين 
چنين  برگزاري  و  مي شود  محسوب  عكاسان 
جشنواره اي قطعًا باعث باال بردن بينش بصري 
كمتر  امروز  به  تا  متأسفانه  مي شود.  عكاسان 
شاهد برگزاري جشنوار ه اي با موضوع عكاسي 
با چنين وسعتي بوده ايم. . اميدوارم به اين هنر 

توجه بيشتري شود.
  نظر شما راجع به معيار داوري اين دوره 

از جشنواره دوربين دات نت چيست؟
بخش  دو  در  شــده  ارســال  ــار  آث امسال 
تك عكس هاي خبري و گزارش هاي تصويري 
برگزار شدند. و چيزي كه براي ما حائز اهميت 
بود، نورپردازي، كادر بندي و موضوع عكس ها 
بود. از تعداد بيش از 400 اثر ارسال شده، 60 
عكس برگزيده و به بخش مسابقه راه يافتند. 
قابل  و  خوب  آثار  همگي  ارسالي  عكس هاي 
انتخاب را كمي  دفاعي بودند و همين مسأله 

مشكل مي كرد.
  و حرف آخر ...

متأسفانه اكثر جشنواره ها با موضوع عكاسي در 
اولين دوره برگزاري متوقف شدند. اميدوارم در 

مورد اين جشنواره، اين اتفاق نيفتد.

محمد خيرخواه ؛ يكي از اعضاي هيات داوران جشنواره سوم:

عكاسي خبري در ايران
نيازمند آموزش بيشتري است

محمد خيرخواه، متولد 1365، عكاس 
خبرگزاري UPI، عكاسي حرفه اي را از 

سن 16 سالگي آغاز كرده و تاكنون موفق به 
كسب افتخاراتي نظير: تقدير ويژه در جشنواره 

POY در سال 2007، تقدير ويژه عكس 
كاوه گلستان در سال 2007 و ... شده است. 

او يكي از داوران سومين جشنواره عكس 
خبري دوربين دات نت بوده. گفتگويي با او 

ترتيب داده ايم كه در ذيل مي خوانيد:

  در حال حاضر جايگاه عكس خبري در 
ايران را چطور ارزيابي مي كنيد؟

سه  در  ايران،  در  خبري  عكاسي  من  نظر  به 
زيادي همراه  تغيير و تحوالت  با  اخير  دهه ي 
است.  آن  دهه ي  اولين  انقالب  دهه  بــوده. 
عكس هاي ماندگاري كه در آن دوره ثبت شده، 
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ــنواره  ــگاه عكس هاي خبري جش  نمايش
ــي 23 آبان در  ــت از 18 ال ــن دات ن دوربي
ــراي دانشجو به نشاني :  نگار خانه فرهنگس
خيابان يوسف آباد ،خيابان 21 ،پارك شفق ، 

فرهنگسراي دانشجو بر پا مي باشد.

ــوي ،در  ــگ جيمز ناكت ــم عكاس جن  فيل
دومين روز از جشنواره عكس خبري دوربين 
دات نت در سالن شهيد آويني فرهنگسراي 

رسانه به نمايش گذاشته شد.

 كارگاه آموزشي حسن سربخشان عكاس 
خبر گزاري اسوسشيتد پرس عصر ديروز در 

فرهنگسراي رسانه بر گزار شد.



سربخشيان در ادامه خاطر نشان كرد: عكس ها 
در حوزه مطبوعات بايد با اتكا بر داليل منطقي 

باشد تا مخاطب را جذب كند. 
ــيتد پرس،  ــكاس خبري آسوش ــر گفته ع بنا ب
ــت كه  ــتن مطالعه از ديگر معضالتي اس نداش

عكاسي ما را تهديد مي كند.
 وي ادامه داد : ظهور دوربين هاي ديجيتال باعث 
شده است كه عكاسان بدون مطالعه عكس هاي 
ــادي بگيرند در حالي كه تعداد زياد عكس ها  زي
ــت، هر قدر به كيفيت عكس ها توجه  مهم نيس

كنيم نتيجه مطلوب تري خواهيم گرفت.
ــيان در ادامه صحبت هاي خود  حسن سربخش
ــي دانست، كه با كيفيت  عكس خوب را عكس
ــد طوري كه مخاطب در نگاه اول به  وگويا باش

عكس موضوع را درك كند. 
سربخشيان خطاب به اعضاي دوربين دات نت 

ــتره دامنه وب سايت شما  گفت: با توجه به گس
اعضا بايد فعاليت خود را افزايش دهند. 

دوربين دات نت با توجه به برگزاري سه جشنواره 
ــاي جنبي، داراي قابليت هاي  و ديگر فعاليت ه
ــت كه بايد از اين توانايي ها در جهت  زيادي اس
ــاي خبري  ــداف و بهبود عكس ه ــبرد اه پيش

استفاده كند.
سربخشيان در ادامه به عكاسان فعال در حوزه 
خبري گفت: براي پيشرفت بايد اهداف عالي و 
بلند مدت را براي خود تعيين كنند و در راستاي 
ــالش و برنامه ريزي  ــداف ت ــيدن به آن اه رس

كنند. 
بنابراين گزارش در پايان اين كارگاه عكس هاي 
ــنواره ، به نمايش  ــابقه به جش راه يافته به مس
گذاشته شد و حسن سربخشيان به نقد و بررسي 

عكس ها پرداخت.  

ــي امروز  1 - كيفيت برگزاري كارگاه آموزش
چگونه بود؟

عالي  خوب  متوسط  ضعيف  

ــنواره سوم چگونه  2 - كيفيت برگزاري جش
است؟

عالي  خوب  متوسط  ضعيف  

ــما از ميان عكسهاي  3 - عكس منتخب ش
راه يافته به نمايشگاه كدام شماره است؟

............. - 1

............. - 2

............. - 3

4 - نفرات پيشنهادي شما به عنوان مدرس 
ــي دوره هاي بعد چه  براي كارگاه هاي آموزش

كساني هستند؟
.......................... - 1
.......................... - 2
.......................... - 3

5 - نظر شما براي بهبود كيفيت اين جشنواره 
در سال بعد چيست؟

نظرسنجي

لطفا قسمت زير را با مطالعه پر كنيد و به 
راهنماهاي حاضر در سالن تحويل دهيد.

از اينجا بريده شود
از اينجا بريده شود
از اينجا بريده شود

نام و نام خانوادگي : 
رسانه : 

شماره تماس : 

نشريه روزانه سومين
جشنواره عكس خبري

دوربين . نت

عكس ها:
محمد تاجيك

حسن سربخشيان در دومين كارگاه آموزشي دوربين.نت ؛

نداشتن مطالعه از معضالت عكاسي
ــن سربخشيان، در دومين  كارگاه آموزشي حس
روز جشنواره با حضور تعداد زيادي از عكاسان و 

عالقه مندان برگزار شد.
به گزارش ستاد خبري سومين جشنواره دوربين 
ــيتدپرس در  دات نت، عكاس خبرگزاري آسوش
ــي معضالت  ــي به برخ ــن كارگاه آموزش دومي
ــر راه عكاسان وعكاسي  ــكالت كه بر س و مش

خبري در كشور وجود دارد اشاره كرد.
ــيان يكي از معضالت جامعه  ــن سربخش حس
ــي را كمبود امكانات در مطبوعات جهت  عكاس

چاپ عكس با كيفيت خوب عنوان كرد.
وي در ادامه افزود : ما در جامعه اي زندگي مي 
كنيم كه تنوع تصويري در آن زياد است و نبايد 
ــي خبري را معطوف به گرفتن عكس از  عكاس
ــي كرد و بايد از قابليت هاي  چهره هاي سياس

موجود استفاده كرد.

ب زاده  ]
س : اميد وها

شيان   - عك
سن سربخ

[  كارگاه آموزشي ح
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وحيد سالمى 36 ساله از جمله عكاسان خبرى 
ايرانى است كه فعاليت حرفه اى خود را از سال 

1377 با روزنامه هاى داخلى همچون جوان، 
ياس نو، اقبال شروع كرد و در مدت كوتاهى 
توانست نام خود در فهرست يكى از بهترين 

عكاسان خبرى دنيا به ثبت برساند. وى از سال 
1378 به عنوان يكى از عكاسان خبرگزارى 
آسوشيتد پرس جذب اين آژانس بين امللى 

شد و تاكنون توانسته وقايع مستندى از زندگى 
مردمان كشورهاى مختلف از جمله افغانستان را 

به تصوير بكشد.

  عكاسـى خبـرى در ايـران در مقايسـه 
با كشـورهاى پيشـرفته چـه تفـاوت ها يا 

ويژگى هايى دارد؟
ــخ به اين سوال من بايد در ابتدا بگويم  براى پاس
ــان خبرى در ايران  كه خوشبختانه تعداد عكاس
بسيار زياد است اما عكاسى خبرى به معنى واقعى 
آن در ايران شكل نگرفته است. اين موضوع نيز 
ــور البته در  ــتن مطبوعات واقعى در كش به نداش

قياس با كشورهاى صنعتى برمى گردد.
  بر اسـاس  چه معيارى معتقد هسـتيد كه 
عكاسـى خبرى هنوز در ايران شكل نگرفته 

است؟
در ايران روزنامه ها و خبرگزارى هاي بسيار زيادى 
ــت كه بالطبع ان  خبرنگاران و  ــكل گرفته اس ش
ــغول  ــانه ها مش ــان زيادى نيز در اين رس عكاس
ــانه هاى ما فاصله زيادى  ــتند. اما رس به كار هس
ــد. معموال صنعت  ــتانداردهاى جهانى دارن با اس
ــاى ايجاد  ــى از زمينه ه ــرفته يك و اقتصاد پيش
مطبوعات در كشورهاست، وقتى كشور ما اقتصاد 
رو به توسعه اى ندارد چگونه مى توان مدعى بود 
كه خبرگزارى ها بدون پشتوانه دولتى بتوانند ايجاد 

شده و طى چندين سال به كار خود ادامه دهند. اما 
در كشورهاى پيشرفته اصوال آژانس هاى خبرى 
ــتوانه دولتى ايجادشده و  و يا روزنامه ها بدون پش

هزينه هاى خود را تامين مى كنند.
  به تعداد زياد عكاسـان مطبوعاتى اشاره 
كرديد. آيا افزايش كمى در يك حوزه خاص 
مى تواند حس رقابت را به منظور پيشرفت 

در كار عكاسان ايجاد كند؟
ــد، بله. اما  ــالمى باش ــن رقابت، رقابت س اگر اي
متاسفانه اين رقابت هم اكنون در ميان عكاسان 
ــان  ــود. رقابت عكاس خبرى ايران ديده نمى ش
ــا كيفيت. اين  ــت ت ــتر در كميت اس خبرى بيش
ــا و خبرگزارى  ــانه ه موضوع نيز  از مديران رس
ــات مى گيرد. چرا كه مديران خبرگزارى  ها نش
ــان مى خواهند از يك واقعه گزارش  ها از عكاس
تصويرى 20 عكسى يا حتى بيشتر، تهيه كنند. به 
همين دليل تمركز عكاس در آن برنامه ويژه روى 
گرفتن عكس خاص نيست و تنها به تعداد عكس 
فكر مى كند. اينگونه است كه به عنوان مثال از 
ــت رسانه اى رئيس جمهور تعداد زياد  يك نشس
عكس هاى مشابه گرفته مى شود كه هيچ كدام 

هم كاربرد ندارد.
  پيشـنهاد شما براى بهتر شـدن كيفيت 

عكس و فاصله گرفتن از اين فضا چيست؟
من فكر مى كنم كه بايد فرهنگ، نگاه و بينش 
آن رويداد خاص را ابتدا به عكاس منتقل كرده و 
بعد از عكاس بخواهيم كه عكس بگيرد. اگر به 
ــم 22 بهمن  عنوان مثال اهميت و ارزش مراس
ــت انقالبى را به پا  ــوان روزى كه يك مل به عن
كردند به عكاس منتقل، قطعا عكاس مى تواند 
با گرفتن عكس هايى از سالگرد اين واقعه مهم 
كشور،  فرهنگ انقالب را به خوبى به هم نسالن 

و حتى نسل هاى بعدى خود منتقل كند. 

   آيا عكاسـان آژانس هاى بين المللى نيز 
مجبـور به ارائه تعداد زيـادى عكس از يك 

واقعه يا رويداد خبرى هستند؟
ــان آژانس هاى  ــوان. اصوال عكاس ــه هيچ عن ب
بين المللى از گرفتن عكس هاى تكرارى اجتناب 
مى ورزند. چرا كه به خوبى مى دانند كه اگر تنها 
ــوب از يك واقعه را بگيرند،  يك يا دو عكس خ
همان يك عكس مى تواند جايگزين عكس هاى 
تكرارى شود. تنها نگاه متفاوت عكاس براى آن 

آژانس مهم است نه تعداد عكس ها.
  با توجه به افتتاح جشـنواره دوربين دات 
نـت و برگـزارى كارگاه اخـالق در رسـانه 
از سـوى شـما، ارزيابى شـما از جشنواره و 

برگزارى اين كارگاه ها چيست؟
ــزارى كارگاه هاى اختصاصى به ويژه براى  برگ
ــان مى تواند بسيار موثر و مفيد باشد. اما  عكاس
ــه كه دوربين دات نت در حال برگزارى آن  آنچ
است كارگاه نيست و بيشتر شبيه يك جلسه نقد 
و بررسى است. كارگاه اختصاصى تعريف خاص 
ــود را دارد. اصوال در يك كارگاه با موضوعى  خ
ــخص  ــده تعدادى افراد مش ــش تعيين ش از پي
ــود كه در  ــته و به آنها گفته مى ش حضور  داش
ــدت برگزارى كارگاه كه كوتاهترين اش يك  م
ــبت به آن موضوع تعيين شده  ــت، نس هفته اس
ــنواره  عكس بگيرند. اميدوارم برگزارى اين جش
ــد و تعالى و عكاسى خبرى  انگيزه اى براى رش

در كشور شود.

فاصله زياد رسانه هاي ما
با استانداردهاى جهانى 

برنامه روزانه سومين 
جشنواره عكس خبري 

دوربين نت
 

دوشنبه 20 آبان 

 ساعت 15 الي 16:30
كارگاه آموزشي نيوشا توكليان

عكاس خيرگزاري پوالريز 
در مورد عكاسي اجتماعي

به همراه نمايش عكس
 فرهنگسراي رسانه 

 ساعت 16:30 الي 17:30 
پخش فيلم "منطقه ممنوعه"

در مورد رضا دقتي

سه شنبه 21 ابان

 ساعت 18 الي 20
نقد و بررسي عكس هاي ارسالي به جشنواره 

روند داوري توسط مهدي قاسمي عكاس 
ايسنا و حسين فاطمي عكاس خبرگزاري 

فارس به همراه پخش فيلم كوتاه
فرهنگسراي رسانه

 ساعت 20 الي 21
پخش فيلم استيو مك كوري

عكاس مجله نشنال جئوگرافيك
فرهنگسراي رسانه 

 
 فرهنگسراي رسانه : بلوار كشاورز / 

نرسيده به ميدان ولي عصر / طبقه اول

 فرهنگسراي دانشجو و گالري شفق: 
يوسف آباد / خيابان سيدجمالدين 

اسدآبادي/خيابان 21 / بوستان شفق
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نشريه روزانه سومين دوره جشنواره عكس خبري دوربين . نت
تحريريه : طيبه نصرالهي ، نرگس محمدي ، بهناز شيرباني

عكس :محمد تاجيك، اميد وهاب زاده ، محمد شاه حسيني ،  مهسا فضلعلي،  ايمان فرزين
فني : امير سميع داريان    هنري : عباس رجب سلماني

 عكاس خبرگزارى آسوشيتد پرس در گفتگو با ستاد خبرى جشنواره دوربين . نت

با حمايت و همكاري :
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اگر مى خواهيد يك عكاس بين المللى باشيد
بايد به يك زبان هاى بين المللى هم صحبت كنيد

www.olc.ir


